
“Samenkomen is een begin, samen blijven is vooruitgang, 
samenwerking is succes” (Henry Ford).

&STELT VOOR:

Mons 2015 & CREACTIVITEAM



Aravys en Action Team Training slaan de handen in mekaar en bieden u een volledig, 
origineel programma, aangepast aan uw wensen:  

-  Residentiële of niet-residentiële evenementen met interactief team event of, waarom niet, een 
culturele uitstap?  

- Groepen van 15 tot 500 personen
- Activiteiten van twee uur tot een halve dag
- Team event, met voorziening van vergaderzalen, organisatie van maaltijden …  
- Wij bieden u een gamma van gevarieerde teambuildingprogramma’s, gekoppeld aan het 
programma en de thema’s van “Mons 2015”. Een andere manier om deze stad te ontdekken, 
die sinds haar aantreden als culturele hoofdstad van Europa een ware metamorfose heeft 
ondergaan .

Een unieke gelegenheid om deel te nemen aan 
een origineel Team Event in het hart van de 
culturele hoofdstad van Europa 2015!

Voor uw volgende seminarie, team building, 
meeting extra muros, incentive nodigen 
wij u uit op een originele en interactieve 
ontdekkingstocht in het hart van Mons 2015 
…
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Wij stellen voor 
- Ontdekkingsrally Mons 2015
- Team Event “CreactiviTeam Mons 2015”

Tijdens deze activiteiten kunt u niet alleen samen op een originele en exclusieve manier de 
hoogtepunten van Mons 2015 ontdekken, maar zal u ook de creativiteit opwekken die door de 
aderen van uw team stroomt!

- Surrealisme, creatie van een reuzefresco, collectieve blootlegging van de werking van een 
team, resultaat van een expressieopdracht en respectvolle ‘onderhandeling’ … waarbij elke 
deelnemer aan bod komt. 

- De Gebroeders Lumière, productie van een filmscène volgens een zeer origineel proces, 
waarbij de deelnemers de gelegenheid krijgen om op een interactieve en dynamische manier 
kennis te maken met de techniek van de filmpioniers in de weelderige “decors” van Mons 
2015

- Architectuur, wordt u de architect, de aannemer of de bouwer van het gebouw? 
Zal u met uw observatie- en communicatietalenten dit beroemde gebouw kunnen bouwen?  

- Trivial Pursuit Mons 2015, neem deel met uw team en vertrek op ontdekkingstocht 
doorheen magistrale werken en geheime aanwijzingen …



CONTACTEN
Dominique Jamar ( Aravys sprl) : +32470/ 97 83 89
www.aravys.be
Dominique.Jamar@aravys.be

Vincent Busana (Action Team Training) : +32475/ 63 14 78
www.actionteamtraining.com
info@actionteamtraining.com

Aravys en Action Team Training 
Knowhow – Creativiteit – Ervaring

Meer dan 25 jaar ervaring en creativiteit op het 
vlak van Team Building en bedrijfsevenementen


